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Referat STYREMØTE NFF REGION SØR-ØST  

torsdag 1. september 
Tid:  Kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Teams møte 
Til stede: Sissel, Håkon, Morten, Sølvi, Elin, Silje (referent) 
Sak 41/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakens dokumenter: Sendt ut på epost  
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 
  
Sak1 42/22 Orientering fra Regionleder,  

Sommeren har vært stille, noen få henvendelser. Region Nord 
har vært kontaktperson for regionen i ferietiden. 
Arendalsuka: 

- Helsefokus: fastlegekrise, bemanningsproblemer, 
hvordan tenke annerledes/bedre, sykepleiere 

- Gerty bidro til folkehelsedebatt og gjorde en god figur 
Gjerstad kommune: Strømdebatt, dårlig samarbeid med 
kommunen Sissel i møte med fys og adm.  om  ASA 4313 og  
samarbeidsutvalg. Møte ang. strøm og utgifter 
KP i Lindesnes informert om at det er forslag om å redusere 2 
stk. DT, de går av med pensjon. Det skal være et møte med 
kommunen. 
DT i Arendal: Lokaler m/forheng, hva kan man kreve? 

Sakens dokumenter: Muntlig 
Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 

  
Sak 43/22 Orientering fra styremedlemmer 
Sakens dokumenter: Muntlig 
Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 
  
Sak 44/22 Saker fra forbundsstyremøte 

Forslag til visjon og verdier 
-Vanskelig å være uenig i det som er foreslått 
- Lett å assosieres med 
- Smart å gå ned til 3 verdier 
Rammebudsjett 2023-2025 

- Mye penger skal spares 
- Økt satsning på næringsdrivende 
- Økte pensjonskostnader 
- Forslag til å fjerne NUF rabatt på kurs.  
- Økt kontingent, men redusert tilbud – særlig ift. yngre 

medlemmer som skal rekrutteres 
- Deltakeravgift på arrangementer i regionen 
- Stor pott til NPR, næringsdrivende er 1/3 av 

medlemmene 
Seniorforum i Kristiansand 18. oktober, Sissel er i dialog med 
Håkon om han kan delta.  
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Sakens dokumenter Muntlig 
Forslag til vedtak Tas med til i FS 5 og 6. september 
  
Sak 45/22 Høst planlegging 

Sakens dokumenter: Se innspill ref. fra juni 

Forslag til vedtak Innspill lages til en aktivitetsplan for høsten 2022 

  

Sak 46/22 Valg 
Sissel, Morten, Elin, Heidi og Silje tar gjenvalg. 
Sendes ut på e-post 15. september   

  
Sak 47/22 Eventuelt 

 Ingen saker 

 


